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 الرَِّحيمِ ِبْسِم اهللِّ الرَّْمحـَِن 

ন�ইেয়র দশেকর শুরুর িদেক (িব�বয্াপী িজহািদ আে�ালেনর) পিরি�িত িছল েবশ খারাপ। 

কারণ িজহািদ জামা’আগুেলা তােদর লক্ষয্ ও উে�েশয্র বয্াপাের সাধারণ মুসিলম জনসাধারনেক 

সেচতন করেত বয্থর্ হেয়িছল। মুজািহিদন িক চাে�ন, েকন িজহাদ করেছন, সাধারণ মুসিলমেদর 

বুেঝ এগুেলা আসেতা না। িজহাদী তানজীম এবং জামা’আ িছল অেনক, িক� তারা িছেলন 

পর�র িবি�� এবং সকেল িবিভ� জায়গায় �ওয়াগীেতর েমাকােবলায় বয্� িছেলন। পৃিথবীর 

িবিভ� �ােন ছিড়েয় থাকা িজহািদ জামা’আগুেলা এেকক অ�েলর এেকক �ওয়াগীেতর িবরুে� 

ি�তােল িল� িছল। কখেনা তারা িজতিছল, কখেনা তারা হারিছল। আর এই �িতকূল 

পিরি�িতেত, েবিশরভাগ েক্ষে�ই �ওয়াগীত মুজািহিদনেক েকান না েকান ভােব অবরু� করেত 

সক্ষম হি�ল...যখন আমরা এই পিরি�িতর পযর্ােলাচনা কির, আমরা েদিখ িকভােব �ওয়াগীত 

েপিশর েজাের, অে�র েজাের উ�াহর উপর কতৃর্� �হণ কেরিছল এবং িনেজরেদর িটিকেয় 

েরেখেছ। িকভােব িমিডয়ােক িনয়�ন করার মাধয্েম, তারা সাধারণ মুসিলম জনগেণর িচ�া ও 

িবেবেকর িনয়�ন �হণ কেরিছল। েমাটকথা, সব জায়গােতই িজহািদ আে�ালন বয্াপক 

�িতকূলতার মুেখামুিখ হি�েলা, এবং অবরু� হেয় পরিছল। আফগািন�ান ছাড়া আর েকাথাও 

তারা েকান িনরাপদ আ�য় েপেলন না। অনয্ানয্ সব জায়গােতই তােদর েখাঁজা হি�েলা, হতয্া করা 

হি�ল। আফগািন�ােন িনরাপদ আ�য় পাবার পর, িব�বয্াপী ছিড়েয় িছিটেয় থাকা িবিভ� িজহািদ 

জামা’আর মুজািহিদন উমারাহগণ এ অব�া িনেয় গভীরভােব গেবষণা, পযর্েবক্ষন ও িবে�ষণ 

করেলন – িকভােব এ পিরি�িতর উ�ব হল আর িকভােবই বা এই সমসয্ার সমাধান করা যােব? 

কাবুল ও কা�াহাের েবশ িকছু িমিটং হল। শায়খ উসামা রািহমাহু�াহ েদখেলন েয িজহািদ 

আে�ালেনর উিচৎ েস শ�েক আ�মণ করা যার কুফর সবর্ািধক �কাশয্ (যািহর)। েসই শ�েক 

না যার কুফেরর পিরমাণ সবর্ািধক। তাই েকান মুরতাদ �গুেতর অপরােধর পিরমান অেনক েবিশ 

হেত পাের, িক� যায়িন�-ইহুদী ও ি��ান-�ুেসডারেদর কুফর সবর্ািধক �কাশয্। একারেণ ইহুদী 

ও ি��ানেদর িবরুে� যুে�র বয্াপাের উ�াহর মেধয্ েকান মতপাথর্কয্ েনই। 

- শায়খ আবু বািসর নািসর আল উহায়শী (রািহমাহু�াহ) 

েকৗশলগত পযর্ােলাচনার চতুথর্ এই পেবর্, আমরা আেলাচনা করেবা বাংলােদশ তথা উপমহােদেশর 

ে�ক্ষাপেট িজহািদ আে�ালেনর ভিবষয্ৎ িনেয়। মূল আেলাচনায় যাবার আেগ একিট িবষেয় 

পির�ার করা �েয়াজন। আেগর িতনিট পেবর্ আমরা েয আেলাচনা কেরিছ তা করা তানজীম আল-

�াইদার িবিভ� অিফিশয়াল �কাশনা ও উমারাহ ও উেলমাগেণর িবিভ� েলখা ও ব�েবয্র 

আেলােক। তাই এগুেলা তানজীম আল-�াইদার সাধারণ িদক িনেদর্শনার অ�ভুর্� এ কথা বলা 
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যায়। আমরা িনেজ েথেক েকান িকছু শায়খেদর উপর, িকংবা তানজীম আল-�াইদার উপর 

আেরাপ কির িন। িক� এ পেবর্ েয আেলাচনা হেব, মানহােজর একজন ছা� িহেসেব আমার 

বয্ি�গত পযর্েবক্ষন ও িবে�ষণমা� 

– েকান তানজীম বা জামা’আর অিফিশয়াল ব�বয্ না। একারেণ এ পেবর্র কথাগুেলােক আমার 

বয্ি�গত অিভমত িহেসেবই ভাইরা �হণ করেবন এবং এেক েকােনা তানজীেমর উপর আেরাপ 

করেবন না। একথািট এখােন বলা �েয়াজন, কারণ আ�াহ সুবহানাহু ওয়া তা’আলার ই�ায় এ 

ভূিমেত তানজীম আল-�াইদার কাজ শুরু হেয়েছ। AQIS এর মুজািহিদন এখােন কাজ করেছন, 

আ�াহ্ তােদর েহফাযত করুন এবং সাফলয্ দান করুন– িন�য় সাফলয্ একমা� আ�াহর পক্ষ 

েথেক। েযেহতু এ মুহূেতর্ তানজীম আল-�াইদার কাজ চলেছ, আর েযেহতু আিম উসামার 

মানহােজর আেলােক এই িবে�ষণ করার েচ�া করিছ, তাই ভুলবশত েকউ মেন করেত পােরন েয 

এটাই হয়েতা তানজীেমর ব�বয্। িক� তানজীেমর অিফিশয়াল ব�বয্ ছাড়া আর েকান ব�বয্েক 

তানজীেমর ব�বয্ িহেসেব �হণ না করার বয্াপাের আমােদর সতকর্ হেত হেব। আর আমােদর 

ভাইেদর অিফিশয়াল ব�বয্ আ�াহর ই�ায়, তানজীম আল �াইদার িমিডয়া �� GIMF (Global 

Islamic Media Front) েথেক GBT [GIMF Bangla Team] –এর মাধয্েম �কািশত হে�। 

সুতরাং অনয্ানয্ আর েকান ব�বয্, িবে�ষণ, িববৃিতেক অিফিশয়াল িবে�ষণ িহেসেব �হণ করা 

যােব না। এখােন যা েলখা হে�, তা উসামার মানহােজর একজন নগনয্ ছা� িহেসেব আমার 

বয্ি�গত পযর্েবক্ষন ও িবে�ষণ, যা তানজীেমর অব�ােনর সােথ িমলেত পাের, নাও িমলেত 

পাের। এবং আমার ব�েবয্র চাইেত তােদর ব�েবয্র �হণেযাগয্তা লক্ষ গুণ েবিশ। 

এবার মূল আেলাচনায় যাওয়া যাক। 

শায়খ আবু বািসর রািহমাহু�াহর উ�ৃিতিটর গুরু� বয্াপক। �থমত, শায়খ আবু বািসর 

রািহমাহু�াহর অব�ােনর কারেণ। শায়খ িছেলন AQAP এর আমীর, এবং তানজীম আল-�াইদার 

নােয়েব আমীর, ৈবি�ক কমর্কাে�র (external operations) ভার�া� দািয়�শীল। এছাড়া 

আফগািন�ােন শায়খ আবু বািসর দীঘর্িদন শায়খ উসামার বয্ি�গত সহকারীর (secretary) 

দািয়� পালন কেরেছন। েয কারেণ মুজািহিদন উমারাহেদর িমিটং এর বয্াপাের তার �তয্ক্ষ জ্ঞান 

এবং অিভজ্ঞতা থাকাটাই �াভািবক। ি�তীয়ত, শায়েখর এই উ�ৃিত েথেক শায়খ উসামা এবং 

তানজীম আল-�াইদার মানহােজর বয্াপাের একিট গুরু�পূণর্ তথয্ পাওয়া যায় - িজহািদ 

আে�ালেনর উিচৎ েস শ�েক আ�মণ করা যার কুফর সবর্ািধক �কাশয্ (যািহর)। েস শ�েক না 

যার কুফেরর পিরমাণ সবর্ািধক। আমােদর আজেকর পযর্ােলাচনার জনয্ এই নীিতিট সিঠক ভােব 

অনুধাবন করা অতয্� গুরু�পূণর্  
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েকৗশলগত পযর্ােলাচনাঃ বাংলােদশঃ 

ইিতহাসঃ বাংলােদেশ িজহািদ আে�ালেনর ধারার সূচনা আফগান েফরত মুজািহিদেনর মাধয্েম। 

আপনােদর হয়েতা মেন আেছ, শায়খ উসামা অয্ােমিরকার িবরুে� সবর্বয্ািপ যুে�র েয েঘাষণা 

িদেয়িছেলন েসখােন �াক্ষরকারীেদর একজন িছেলন হারকাতুল িজহাদ বাংলােদেশর (হুিজ-িব) 

আমীর শায়খ ফাজলুর রাহমান রািহমাহু�াহ। হুিজ-িব �িতি�ত হয় ১৯৯২ সােল হারকাতুল িজহাদ 

আল ইসলািম’র �িত�ার পর। বাংলােদেশর বয্াপাের ন�ইেয়র দশেক এবং ২০০০ এর শুরুর 

িদেক তানজীম আল-�াইদার পিরক�না িছল আরাকােন িজহােদর জনয্ বাংলােদশেক একিট 

বাফার েযান (Buffer zone) িহেসেব বয্বহার করা। েযমন, আফগািন�ােনর েক্ষে� পািক�ান 

এবং শােমর জনয্ টািকর্ বয্বহৃত হেয়েছ এবং হে�। িবেশষ কের আরাকােনর জনয্ চ��াম 

েকৗশলগতভােব বয্াপক গুরু� বহন কের। আরাকােন েলাক এবং অ� পাঠােনার জনয্ এিটই 

সেবর্া�ম রুট। পাশপািশ আরাকােন িজহােদর �িশক্ষেনর জনয্ এই অ�লিটর গুরু� খুব েবিশ। 

এছাড়া ল�র-ই-তাইেয়য্বার িকছু সদসয্ বাংলােদেশর অব�ান কেরেছন, ভারত েথেক পািক�ােন 

যাওয়া আসা এবং আনা-েনয়ার জনয্ বাফার েযান িহেসেব বাংলােদশেক বয্বহােরর জনয্। 

হারাকাতুল িজহাদ বাংলােদেশর মেধয্ পরবতর্ীেত িবিভ� কারেণ িবিভ� িবভি� েদখা েদয়। 

ন�ইেয়র দশেক হুিজ-িবর একিট উে�খেযাগয্ অপােরশান িছল ১৯৯৯ সােল মুরতাদ শামসুর 

রাহমানেক হতয্া �েচ�া। িবভি�র একিট কারণ িছল, বাংলােদেশ িক ধরেণর হামলা করা হেব বা 

আেদৗ করা হেব িক না-এই িনেয় মতেভদ। এছাড়া িবভি�র আেরা িকছু কারণ িছল েযগুেলা 

আেলাচনা করাটাও ক�কর। এই সমেয় ১৯৯৮ সােল শায়খ আবদুর রাহমান রািহমাহু�াহ 

জামাতুল মুজািহিদন বাংলােদশ – েজএমিব – গেড় েতালার কাজ শুরু কেরন। েজএমিব 

উ�রা�েল কমর্কা� শুরু কের। তারা মূলত মুরতাদ-নাি�ক সবর্হারা, িবেদিশ এনিজও, ি��ান 

িমশনারী এবং মাজারপূজাির-পীরেদর িবরুে� কমর্কা� শুরু কের। আমােদর মেধয্ অেনেকর 

ধারণা েজএমিবর উ�ান ২০০৫ এর িসিরয েবামা হামলার মাধয্েম। িক� এিট একিট ভুল ধারণা। 

িসিরয েবামা হামলার আেগই েজএমিব তােদর মূল ঘাঁিট উ�রা�েল, িবেশষ কের বাগমারা এবং 

কাছাকািছ অ�েল, বয্াপক জনি�য়তা অজর্ন কের। এক পযর্ােয় এখােন পিরি�িত এমন িছল েয 

বাংলা ভাই রািহমাহু�াহ, জনস�ুেখ এক মুরতাদ-নাি�কেক জবাই কেরন এবং জনগণ এেক 

সমথর্ন কের। শায়খ আবদুর রাহমান িনয়িমত একসময় আদালত পিরচালনা করেতন এবং 

েলাকজেনর মেধয্ ��-িববাদ শিরয়াহ অনুযায়ী িমটমাট কের িদেতন। এমনিক এক পযর্ােয় িডিসর 
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অিফেস বেসও েজএমিবর সামিরক শাখার �ধান আতাউর রহমান সািন রািহমাহু�াহ িমিটং 

কেরিছেলন অনয্ানয্ সদসয্েদর সােথ। 

মূলত ২০০০ সাল েথেক এ দুিট তানজীম বাংলােদেশ কাযর্কলােপর �সার শুরু কের। ২০০০ 

সােল হুিজ-িব হািসনােক েকাটািলপাড়ায় হতয্ার একিট েচ�া চালায় (৭৬ েকিজ েবামা মািটেত পুেত 

রাখা হেয়িছল)। ২০০১ সােল রমনা বটমূেল হুিজ-িব েবামা হামলা চালায়। পরবতর্ীেত হুিজ িব 

আরও কেয়কবার হািসনােক হতয্ার েচ�া চালায়, যার মেধয্ ২০০২ সােল সাতক্ষীরার কালাওরার 

ঘটনা (ব�ুেকর মাধয্েম হতয্ােচ�া) এবং ২১ অগা� ২০০৪ এর ে�েনড হামলা �িস�। এ 

হামলাগুেলা পিরচািলত হেয়িছল মূলত শায়খ মুফিত আবদুল হা�ান ফাকা�াহু আশরাহর িনয়ি�ত 

অংেশর �ারা। ২০০৫ সােল িতিন ে�ফতার হন। ২০০৫ সােল হুিজ-িবেক িনিষ� করা হয়। 

তারপর েথেক হুিজ-িবর আর েকান কমর্কাে�র কথা জানা যায় না। 

েজএমিব ২০০১ েথেক উ�রা�েল িনয়িমত হামলা চালােলও মূলত �টলাইেট আেস ২০০৫ 

সােলর ১৭ অগাে�র িসিরয েবামা হামলার মাধয্েম। একিট সমি�ত পিরক�নার �ারা পুেরা 

েদেশর ৬৩িট েজলায় ৫০০িট েবামা িবে�ারণ ঘেট। এ েবামা হামলার উে�শয্ কাউেক হতয্া করা 

িছল না, বরং উে�শয্ িছল জাতীয় পযর্ােয় েজএমিবর কমর্কা� শুরুর েঘাষণা েদয়া। েকান 

েবামােতই �য্াপেনল বয্বহৃত হয় িন। এবং এিদন পুেরা েদেশ েজএমিবর আহবান স�িলত 

িলফেলট ছিড়েয় েদয়া হয়। েজএমিব সরকার, আইন শৃ�লা বািহনী এবং জনগণেক ইসলামী 

শিরয়াহ তথা ইসলামী রা� �িত�ার আহবান জানায়। এছাড়া েজএমিব ২০০৫ এ আেরা িকছু হাই 

ে�াফাইল আ�মণ চালায়। অেনেকই েজএমিবর একিট অতয্� �শংসনীয় হামলার বয্াপাের 

জােনন না আর তা হল মুরতাদ হূময়ান আজােদর উপর ২০০৪ সােল আ�মণ। 

২০০৬ সােল শায়খ আবদুর রাহমান, আতাউর রহমান সািন এবং বাংলা ভাইসহ ছয়জন শূরা 

সদসয্েক র য্াব ে�ফতার কের, ২০০৭ সােল তােদর মৃতুয্দ� কাযর্কর করা হয় – রািহমাহু�াহু 

‘আল আজমাইন। পরবতর্ীেত েজএমিব কাজ চািলেয় যায়। িক� তােদর সক্ষমতা বয্াপকভােব �াস 

পায়। ২০০৬ সােল মাওলানা সাইদুর রহমান আমীর িনযু� হন। িতিন ধরা পেরন ২০১০ এ। 

২০০৫ েথেক ২০১০ এর মেধয্ তােদর উ�পযর্ােয়র সদসয্েদর েবিশরভাগই ধরা পেড় যান। মূল 

শূরা সদসয্রা এবং আিমর ব�ী থাকায় সংগঠেনর মেধয্ একিট িবভি� েদখা েদয়। ব�ী বয্ি� 

িকভােব আমীর থােকন? – এর িভি�েত সংগঠন দুিট ভােগ ভাগ হেয় যায় – যা েভতেরর �প, 

বাইেরর �প নােম �িস�। েথেম েথেম তারপরও তারা িকছু িকছু কাজ চািলেয় যায়, িক� আেগর 

েস ক্ষমতার কাছাকািছ আসেত আর েজএমিব সক্ষম হয়িন। েজএমিব সা�িতক সমেয় সবেচেয় 
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চমক�দ আ�মণ চালায় ২০১৪ সােলর ি�শােল, যখন তারা ি�জন ভয্ান েথেক সংগঠেনর দুই 

জন শূরা সদসয্ সহ েমাট িতনজন সদয্সয্েক মু� কের িনেত সক্ষম হয়। 

জামাতুল বাগদািদর িখলাফাহ েঘাষণার পর েজএমিবর একিট অংশ তেদরেক বাই’য়াহ েদয় এবং 

তারাই মূলত িবেদিশ, এনিজও, িমশনারী, েহােসনী দালান, এবং আহেমিদয়য্ােদর উপর হামলা 

পিরচালনা কের। তেব েজএমিবর পুেরা তানজীম স�বত এখেনা বাগদাদীেক বাই’য়াহ েদয় িন। 

বাংলােদেশর উ�রা�েলর পাশপািশ, সীমাে�র ওপাের পি�মবে�ও তােদর উপি�িত আেছ, যা 

২০১৪ সােলর বধর্মান িবে�ারেনর ফল�িতেত জানা যায়। 

 

হুিজ-িব ও েজএমিবর অিভজ্ঞতা েথেক িশক্ষাঃ 

সংেক্ষেপ এই হল, বাংলােদেশর দুিট িজহািদ তানজীেমর পিরচয় এবং কমর্কাে�র িববরণ। এেদর 

মধয্ হারকাতুল িজহাদ হল কওিম তথা েদওব�ী ধাঁেচর এবং েজএমিব হল আহেল হািদস বা 

সালািফ। হারকাতুল িজহােদর একিট অংশ এক পযর্ােয় গণতাি�ক প�ায় েযাগ েদয়, যা তােদর 

ইরজা’র পিরচায়ক। অনয্িদেক েজএমিবর একিট অংেশর মেধয্ তাকিফেরর বয্াপাের গুলুহ 

(চরমপ�া) িবদয্মান। িবেশষ কের েয অংশিট বাইেরর অংশ বেল পিরিচত, তােদর মেধয্। আর 

এর কারণ হল এই অংেশর মেধয্ উেলমার অনুপি�িত। অেনক েক্ষে� পাথর্কয্ থাকেলও এই দুই 

তানজীেমর মেধয্ িকছু সাদৃশয্ও িবদয্মান – আর তা হল েকৗশলগত। 

দুিট তানজীমই ঐ ভুলিট কেরেছ যা শায়খ আবু বািসেরর উ�ৃিতেত উেঠ এেসেছ, “কারণ িজহািদ 

জামা’আ গুেলা তােদর লক্ষয্ ও উে�েশয্র বয্াপাের সাধারণ মুসিলম জনসাধারনেক সেচতন করেত 

বয্থর্ হেয়িছল।” হুিজ-িব এবং েজএমিবর বয্াপাের এই কথা শতভাগ �েযাজয্। একারেণই রমনা 

বটমূেল হুিজ-িবর হামলা এবং আদালেত েজএমিবর হামলা সাধারণ মুসিলম জনগেণর মেধয্ �ায় 

েকান সমথর্ন পায়িন বলেলই চেল। 

একই সােথ দুিট তানিজম একই ভুল কেরেছ যােক সামিরক পিরভাষায় বলা হয় “Strategic 

Overreach” বা “�ীয় সক্ষমতার বাইের �সার”। এর অথর্ হল, সক্ষমতা ৈতির করার আেগই 

িনেজর কমর্কাে�র পিরিধ এমনভােব বাড়ােনা যা েশষ পযর্� িনেজর পতন েডেক আেন। িবেশষ 

কের েজএমিবর বয্াপাের এিট িবেশষভােব �েযাজয্। জাতীয় পযর্ােয় আ��কােশর আেগ েজএমিব 

তােদর আ�িলক কােজ বয্াপক জনসমথর্ন পাি�ল এবং পির�িতও েমাটামুিট অনুকূেল িছল। িক� 

জাতীয় পযর্ােয় তারা এমন এক সমেয় আ��কােশর িস�া� েনয়, যখনও তােদর কােজর েয 

�িতি�য়া হেব তার েমাকােবলা করার সক্ষমতা তােদর ৈতির হয় িন। েয কারেণ সরকার েবশ 
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�ত তােদর শীষর্ েনতােদর আটক কের েফলেত সক্ষম হয় এবং তােদর েনটওয়াকর্ উে�াচেন 

সক্ষম হয়। হুিজ-িব ২১েশ অগাে�র হামলার উপর অেনক েবিশ ির� িনেয় েফেল। কারণ হামলা 

সফল হেল িবএনিপ সরকার হয়েতা বা তােদরেক রক্ষা করেলও করেত পারেতা, িক� একথা 

তারা বুঝেত বয্থর্ হন েয, হামলা বয্থর্ হেল েযই আ�জর্ািতক ও জাতীয় �িতি�য়া হেব তা 

েমাকােবলা করার সামথর্য্ বা ই�া েকানটাই িবএনিপ সরকােরর িছল না। 

�িতিট েগিরলা আে�ালেনর জনয্ strategic overreach কবীরা গুনাহর মেতা। এিট এমন এক 

ভুল যা েকান ভােবই করা যােব না। ইিতহাসখয্াত সমরিবদ সান-যু, �ায় ২৫০০ বছর আেগ েলখা 

তার ইিতহাসিবখয্াত সামিরক েকৗশেলর �� ‘The art of war” (“যু�নামী িশে�র 

মূলনীিতসমূহ”) এ িলেখেছন - বুি�মান েসনাপিত সবসময় যুে�র সময় ও �ান িনেজ িনধর্ারণ 

কেরন। �িতপক্ষ যখন চান তখন িতিন যুে� জড়ান না। বরং িতিন যখন চান তখন িতিন 

�িতপক্ষেক যুে� েটেন আেনন। শায়খ উসামার ৯/১১ এর হামলার েপছেন এই নীিতর বা�বায়ন 

েদখা যায়। যিদও অয্ােমিরকা চাি�েলা না, সরাসির একিট �লযুে� আফগািন�ােন জিড়েয় েযেত, 

িক� শায়খ উসামা অয্ােমিরকােক বাধয্ কেরন। এবং েভৗেগািলক, সামািজক, সামিরক, এবং 

আদিশর্ক ভােব অয্ােমিরকার সােথ একিট দীঘর্ যুে� অবতীণর্ হওয়া এবং আ�াহর ই�ায় েজতার 

জনয্, আফগািন�ান িছল স�ূণর্ভােব ��ত। অনয্িদেক বাংলােদেশ হুিজ-িব এবং েজএমিবর 

আ�মেণর িদেক তাকােল েদখা যায়ঃ 

১। জনগেনর মেধয্ িনেজেদর উে�শয্ ও লক্ষয্ স�েকর্ সেচতনতা সৃি�েত বয্থর্তা। েজএমিবর 

েক্ষে� সেচতনতা সৃি�র জনয্ বা দাওয়াহর জনয্ তারা েয পদেক্ষপ িনেয়িছেলন (িসিরয েবামা 

হামলা) েসটাই িমিডয়ার কারেণ তােদর জনয্ বুেমরাং হেয় যায়। রাতারািত সম� েদশেক তােদর 

িবরুে� েক্ষিপেয় েতালা সহজ হয়। েগিরলা যুে�র েয আেলাচনা আমরা এর আেগ কেরিছলাম, 

তার আেলােক বলা যায়, তােদর অব�া হেয়িছল পািন ছাড়া, ডা�ায় েতালা মােছর মত। 

২। িনেজেদর জনসমথর্েনর একিট শ� েবস না থাকা। পুেরা েদেশর অিধকাংশ জনগণ শুরু 

েথেকই িজহাদ সমথর্ন করেব এটা দুরাশা এবং এরকম হেবও না। িক� ইসলামপ�ী জনগেণর 

[অথর্াৎ যারা েমাটা দােগ শিরয়াহ চায় এবং �ীনেক ভােলাবােস, েসকুয্লার রা�েক অপছ�/ঘৃনা 

কের] সমথর্নও এই সমেয় িছল না। যিদ এই সমথর্েনর কথা বাদও েদই, এই ইসলামপ�ী জনগণ 

জানেতাই না েয আসেল িক হে�। েযকারেণ জামা’আগুেলােক জনগণ েথেক িবি�� করা অতয্� 

সহজ হেয়েছ। িক� েগিরলা েযা�ােক জনগণ েথেক িবি�� করা যেতা কিঠন হেব, েগিরলােক 

হারােনাও তেতাই কিঠন হেব। 
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৩। িনেজেদর েকান েচােখ পড়ার মত িমিডয়া না থাকা। িনেজর েকান মুখপা� তােদর িছল না। 

িমিডয়া একেচিটয়া ভােব �পাগা�া চািলেয় েগেছ। তেব এটা সতয্ েয, বতর্মােন ই�ারেনেটর েয 

�চলন আেছ, যার কারেণ অনলাইন িমিডয়ার �সার আেছ, েতমনটা তখন িছল না। িক� তবুও 

িনেজেদর একিট িমিডয়া থাকার দরকার িছল, িবেশষত েজএমিব েযেহতু তারা জাতীয় পযর্ােয় 

রাে�র িবরুে� যুে� অবতীণর্ হেয়িছেলন। 

৪। রাে�র �িতি�য়া েমাকােবলার ��িত না িনেয়ই সরাসির েমাকােবলার পযর্ােয় ঢুেক যাওয়া –

strategic overreach। ইিতপূেবর্ এ িবষয়িট আেলািচত হেয়েছ। িনেজেদর শীষর্ েনতােদর রক্ষা 

করেত বয্থর্ হওয়া ��িতর অভােবর সবেচেয় বড় �মাণ। যুে� েনতারা ধরা পড়েবন বা িনহত 

হেবন এটাই �াভািবক। িক� একসােথ শীষর্ পযর্ােয়র েবিশর ভাগ েনতা ধরা পেড় যােবন এটা 

�াভািবক না। আর স�ুখ যু� বা OPEN FRONT এ আপিন তখনই যােবন যখন আপিন জােনন 

েয আপনার েবশ িকছু েনতা ধরা পড়েলও আপিন যু� চািলেয় েযেত পারেবন। এছাড়া যথাযথ 

অে�র মজুদ না রাখা আেরকিট েকৗশলগত দুবর্লতা। আর িজহািদ সংগঠন গুেলার জনয্ 

িবে�ারেকর সকল উপকরেনর �েয়াজনীয় মজুদ রাখা, উচু মােনর িবে�ারক আনা েনয়ার রুট 

ৈতির এবং িনরাপদ রাখা, পাশাপািশ একািধক েবামা িবেশষজ্ঞ ৈতির করা অতয্� জরুির। যিদ 

সংগঠেন শুধু একজন েবামা িবেশষজ্ঞ থােক তেব তার এই িশক্ষা কেয়কজন উপযু� ছাে�র মেধয্ 

ছিড়েয় িদেত হেব এবং একবার ছা�েদর �িশক্ষন েশষ হেল, তােদরেক িবিভ� জায়গায় ছিড়েয় 

িদেত হেব। এক জায়গায় রাখা যােব না। যােত সবাই এক সােথ ধরা না পেড়। অনয্থায়, পুেরা 

জামা’আর িবে�ারক বয্বহােরর সক্ষমতা কেম যােব। েবামা িবেশষজ্ঞ না থাকার ফলাফল িক হেত 

পাের, তার উৎকৃ� �মাণ হল েহােসিন দালােনর হামলা এবং আহেমিদয়া মসিজেদ জামাতুল 

বাগদািদর ইশিতশািদ হামলা। ি�তীয় হামলায় হামলাকারীর পােশ দাড়ােনা দুই বয্ি�ও মারা 

যায়িন, অথচ হামলাকারী মারা েগেছ। েহােসিন দালােন অতয্� িভেড়র মেধয্ও েবামা ক্ষয়ক্ষিত 

করেত পাের িন, কারণ অতয্� িনচু মােনর িবে�ারক বয্বহৃত হেয়েছ। এবং েবামা ��তকারক 

স�বত তার কােজ পারদশর্ী না। 

৫। িসিকউিরিট বা সাংগঠিনক কােজর েগাপনীয়তার িনরাপ�াগত দুবর্লতা। আমরা এই দুই 

তানিজেমর েক্ষে� এখেনা েদখেত পাই, েকান একিট কাজ করার পর পরই এবং অেনক েক্ষে� 

কােজর আেগই [অথর্াৎ কােজর ��িতর সময়] তারা ধরা পেড় যাে�ন। এই দুই তানজীেমর 

পার�িরক েযাগােযােগর েক্ষে� িসিকউিরিটর িক করুণ অব�া তা েবাঝার জনয্ এটাই �মাণ 

িহেসেব যেথ�। বাংলােদেশর আইন শৃ�লা বািহনী এ দুিট তানজীেমর েনটওয়াকর্ এেতা 
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গভীরভােব আিব�ার করেত সক্ষম হেয়েছ েয েকান একিট কােজর পর, কােজর সােথ যারা 

জিড়ত তােদর েতা বেটই, অনয্ানয্ আেরা িকছু সদসয্েকও তারা ে�ফতার করেত সক্ষম হে�। 

 

পযর্ােলাচনাঃ 

মু’িমন কখেনা এক গতর্ েথেক দু’বার দংিশত হয় না। আর জ্ঞানী তারাই যারা িশক্ষা �হণ কের। 

হুিজ-িব এবং েজএমিবর ইিতহাস েথেক েবশ িকছু মূল িবষয় উেঠ আেস যা আমােদর সকেলর 

গভীর ভােব উপলি� করা উিচৎ। 

১। যিদ আমরা আসেলই বাংলােদেশ এমন একিট িজহাদ শুরু করেত চাই যা বাংলােদেশর 

মানিচ� পাে� েদেব এবং বা�বতা আগােগাড়া বদেল েদেব তাহেল আমােদর একিট দীঘর্েময়ািদ 

পিরক�না িনেয় আগােত হেব। �েয়াজনীয় ��িত �হণ করেত হেব, আসবাব ও রসদ মজুদ 

করেত হেব। হুটহাট িকছু করা যােব না। একিট দুিট �লয়�রী হামলা িদেয় িবে�র মেনােযাগ 

হয়েতা পাওয়া যােব, িক� স�ূণর্ শিরয়াহ কােয়ম, �গুেতর পতন এবং সুদৃঢ় িনয়�ন অিজর্ত হেব 

না। 

২। দীঘর্েময়ািদ েগিরলা যুে� অবতীণর্ হেত হেল জনগণেক স�ৃ� করেত হেব। জনগেণর মেধয্ 

মুজািহিদেনর লক্ষয্ ও উে�শয্ স�েকর্ সেচতনতা এবং সমথর্ন সৃি� করেত হেব। শাইখুল মুজািহদ 

আ�ু�াহ আযযাম যােক বেলেছন দাওয়াহ আর মাও েস তুং যােক বেলেছ জনগেণর জাগরেণর 

পযর্ায়। জনগণেক ছাড়া েগিরলা েযা�া ডা�ায় েতালা মােছর মেতা। মেন রাখেত হেব আমােদর 

শ�র িবমান, টয্াংক, যু� জাহাজ আেছ। �ুেসডার আর িহ�ু�বাদী ভারেতর সমথর্ন তার আেছ, 

আেছ আ�জর্ািতক অথর্ায়ন, আর আেছ একিট রাে�র কাঠােমাগত ও �ািত�ািনক সক্ষমতা। 

জনগেণর সমথর্ন ছাড়া আপিন যিদ চূড়া� যুে� অবতীণর্ হন, তেব িটেক থাকা অতয্� কিঠন। 

৩। বাংলােদেশর েভৗেগািলক, সামািজক ও রাজৈনিতক বা�বতা ও গাঁথুিনেক বুঝেত হেব। শায়খ 

আবু মুসাব আস-সুির তাঁর The Global Islamic Resistance Call–এ েকান ভূিমর Open 

front িজহােদর জনয্ উপযু�তা পিরমােপর জনয্ িকছু ফয্া�েরর কথা বেলেছন। যার মেধয্ একিট 

হল েভৗেগািলক অব�া। েযেহতু মুজািহিদন এবং তার শ�েদর মেধয্ শি�র ভারসাময্ েনই তাই 

তােদর যু� হেব একিট অভারসাময্পূণর্ যু� বা Asymmetric Warfare। এধরেণর যুে�র 

উে�শয্ থােক শি�শালী শ�েক দীঘর্েময়াদী যুে� েটেন এেন, শি�ক্ষেয়র মাধয্েম তার পরাজয় 

ঘটােনা। েযমন অয্ােমিরকােক আফগািন�ােন েটেন এেন পরািজত করা হেয়েছ।  
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বয্াপারটা আপনারা এভােব িচ�া করেত পােরন – ধরুন আপনার কােছ একিট মা� ে�ড আেছ, 

আর আপনার একিট হািতেক মারেত হেব। এেক্ষে� আপিন সরাসির হািতর উপর ে�ড িনেয় 

চড়াও হেল আপনার িনি�� হেয় যাবার স�াবনাই েবিশ, হািত তার ওজন আর শি� বয্বহার 

কের আপনােক িপেষ েফলেব। িক� আপিন যিদ েকৗশেল হািতেক একিট েচারাবািলেত েটেন িনেয় 

আসেত পােরন, তাহেল হািতর ওজনই তার জনয্ কাল হেয় দাড়ােব। েস েচারাবািলেত আটেক 

যােব।। যেতা নড়েব তত আরও গভীের তিলেয় যােব। এ অব�ায় আপিন আে� আে� ে�ড িদেয় 

হািতর গােয় িবিভ� জায়গায় ৈধেযর্র সােথ ৫ হাজার ক্ষত সৃি� করুণ। �িতিট নতুন ক্ষেতর সােথ 

সােথ র�ক্ষরেণ হািত দুবর্ল হেত থাকেব। আর �িতবার নড়াচাড়ার ফেল তার র�ক্ষরণ বৃি� 

পােব। এক পযর্ােয় হািত র�ক্ষরেণর কারেণ মারা যােব। 

অয্ােমিরকা হল এই গে�র হািত, আফগািন�ান হল েচারাবািল আর ৯/১১ এর হামলা হল েসই 

েকৗশল যা অয্ােমিরকােক আফগািন�ােন েটেন এেনেছ। আর মুজািহিদেনর অ��� অ� এবং 

িবে�ারক হল ে�ড যা িনেয় তারা অয্ােমিরকার বয্াপক সমর শি�র মুেখামুিখ হেয়েছ। আর এ 

ধরেণর যু�ই হল Asymmetric warfare, যা হল েগিরলা যু�। পুেরা বয্াপারটােত েচারাবািলর 

গুরু� েদখুন। েচারাবািল ছাড়া িক� পুেরা পিরক�নাই বািতল। শায়খ আবু মুসাব আস-সুির তার 

িকতােব বয্াপক িবে�ষেণর পর েদিখেয়েছন দীঘর্েময়ািদ েগিরলা যুে�র জনয্ সবর্ািধক উপযু� ভূিম 

হল েযখােন পবর্ত ও জ�ল আেছ। কারণ পাহাড় ও জ�ল েগিরলােদর আ�য়�ল িহেসেব উ�ম, 

েকননা এগুেলা িবমান হামলা েথেক সুরক্ষা েদয়। এছাড়া মরুভূিমর উপি�িত এবং দুগর্ম ভূখ� 

েগিরলা যুে�র জনয্ উপযু�। িক� বাংলােদশ েভৗেগািলক ভােব �ায় স�ূণর্ ভােব সমতল। েয 

কারেন েযই নীিত আফগািন�ােনর েভৗগিলক বা�বতার জনয্ �েযাজয্, তা বাংলােদেশর জনয্ 

�েযাজয্ না। েসামািলয়া, ইেয়েমন, ইসলািম মাগিরব, িলিবয়া কা�ীর, ওয়ািযির�ান, কাভকায- 

সবগুেলা জায়গােতই পাহাড় বা জ�ল িকংবা মরুভূিম আেছ এবং এসব জায়গা েবশ দুগর্ম েয 

কারেন এসব ভূখে� মুজািহিদন েগিরলাযুে�র প�িতেত সফল হেয়েছন। 

তাহেল বাংলােদেশর ে�ক্ষাপেট িক করা েযেত পাের? এজনয্ আমরা অনয্ দুিট ভূখে�র িদেক 

তাকােত পাির েযখােন দীঘর্েময়ািদ েগিরলা যু� সফল হেয়েছ। আর এ দুিট ভূখ� হল ইরাক এবং 

শাম। হয্া, একথা সতয্ েয শাম বা ইরাক েকানটাই বাংলােদেশর মেতা সমতল না। শােম পাহাড় 

এবং মরুভূিম দুেটাই আেছ, আর ইরােকও মরুভূিম আেছ। িক� লক্ষয্নীয় িবষয় হল শাম এবং 

ইরােক িজহাদ এসব দুগর্ম অ�েল শুরু হয় িন। বরং এ দুেক্ষে�ই শহর েকি�ক েগিরলা যুে�র 

মাধয্েম িজহােদর �সার ঘেটেছ। িবেশষ কের শােম। আর এখােনই সামািজক ও রাজৈনিতক 

বা�বতা অনুধাবেনর �� আেস। ইরােক যু� শুরু হেয়িছল অয্ােমিরকার আ�াসেনর মাধয্েম এবং 
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সংখয্াগির� সুি�েদর উপর অয্ােমিরকা সমিথর্ত িশ’আ শাসন চািপেয় েদয়ার কারেণ। একই সােথ 

ইরািক সমাজ েগা� িনভর্র, েযকারেণ েগা�ীয় িনয়মকানুেনর �ভাব ইরািক সমােজ িছল, একই 

সােথ েগা�গুেলার কােছ িকছু অ� মজুদ িছল, েযগুেলা সবসময় তােদর কােছ থােক। 

অনয্িদেক শােম িব�ব এবং িজহাদ শুরু হয় শহরগুেলােত। দামা�াস, দারা, আেলে�া, ইদিলব, 

েহামস, হামা এসব শহর িছল িব�েবর �াণেক�। এখেনা যিদ আমরা তাকাই তাহেল আমরা 

েদখেত পােবা, জাইশ আল ফােতহর িনয়ি�ত অ�ল হল ইদিলব, আেলে�ার িকছু অংশ, ইতয্ািদ। 

শহেরর মানুষগুেলা �ায় ৫ বছেরর এই ভয়াবহ যুে�র পরও, �চ� অনাহার, বয্াপক মৃতুয্ এবং 

অবণর্নীয় কে�র পরও িজহাদ আঁকেড় আেছন। এর কারণ িক? কারণ হল সামািজক বা�বতা। 

শােম সংখয্ালঘু নুসাইির স�দায় সংখয্াগির� সুি�েদর শাসন করেতা। যখন িব�ব ছিড়েয় পেড়, 

সরকােরর িবরুে� অসে�াষ েদখা েদয় তখন সরকার বয্াপকভােব সুি�েদর হতয্া-ধষর্ন-িনযর্াতন 

শুরু কের। েয কারেণ সুি�রা বাধয্ হয় অ� তুেল িনেত। 

লক্ষয্নীয় িবষয় হল বাংলােদেশ ইরােকর মেতা িশ’আ সুি� িবেভদ েনই। এখােন িশ’আরা 

বয্াপকভােব সংখয্ালঘু এবং তারা ক্ষমতায় েনই। তাই ইরােক েয িশ’আ িবেরাধী জনমত িছল যা 

শায়খ আবু মুসআব আল যারকাউয়ী বয্বহার কেরিছেলন সুি� সমথর্ন পাবার জনয্, েসটা 

বাংলােদেশ অনুপি�ত। একারেনই েহােসিন দালােনর হামলা, িকংবা িশ’আেদর েহােসিনয়ােত 

হামলার েকােনা েকৗশলগত মূলয্ েনই। বাংলােদেশর চাইেত পািক�ােন িশ’আেদর �েকাপ অেনক 

েবিশ। েসখােন িশ’আ সুি� �� িবদয্মান। দীঘর্িদন ভুে�ােদর িশ’আরা পািক�ােনর ক্ষমতায়ও িছল। 

িশআ’েদর �ভাব কমােনা এবং িনয়�েনর জনয্ পািক�ােন িসপাহ ই সাহাবা এবং ল�র ই 

জা�ভীর মেতা িবিভ� দেলরও অি�� িছল/আেছ। িক� তা সে�ও শুধুমা� িশ’আ িবেরাধী েকৗশল 

িদেয় এ দলগুেলা েবিশ এেগােত সক্ষম হয় িন। সুতরাং পািক�ােনর মেতা জায়গায়, েযখােন 

িশ’আ সুি� িবেভদ িবদয্মান েসখােন যিদ শুধুমা� িশ’আ িবেরািধতার েকৗশল িজহােদর জনয্ 

কাযর্কর না হয়, তেব বাংলােদেশর মেতা েদেশ, েযখােন িশ’আ সুি� িবেভদ েনই েসখােন এটা 

কতটুকু কাযর্কর হেত পাের? 

আপিন তখেনাই সমােজ দা�া িকংবা সিহংসতা সৃি�র জনয্ েকান িবেভদেক কােজ লাগােত 

পারেবন যখন েসটার অি�� থাকেব। িক� যিদ এই িবেভেদর অি��ই না থােক, তাহেল িকভােব 

এই অি��হীন িবেভদেক কােজ লািগেয় জনগনেক িজহােদ স�ৃ� করা েযেত পাের? ওয়া�ািহ 

যারা মেন কের বাংলােদেশ িশ’আ িবেরাধী, িকংবা আহেমিদয়য্া িবেরাধী হামলা িদেয় জনগনেক 

িজহােদর সােথ স�ৃ� করা যােব, তারা িনেবর্াধ। একইভােব রমনা বটমূল, িনউ ইয়ার িকংবা 

ভয্ােল�াইন েডর েকান অনু�ােন চা�লয্করা হামলা করা তুলনামূলকভােব সহজ, িক� েকৗশলগত 
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ভােব এগুেলার েতমন েকান তাৎপযর্ েনই। কারণ সাধারণ জনগণেক এধরেনর হামলাগুেলা দূের 

সিরেয় েদেব। একারেণ পির�িত সৃি�র আেগ এমন েকান হামলা করা যােব না, যা মুজািহিদনেক 

এবং িজহাদেক জনিবি�� কের েফলেব। 

বরং বাংলােদেশর ে�ক্ষাপেটর সােথ সবেচেয় েবিশ যা েমেল তা হল শােমর পিরি�িত। যিদও 

শােমর মেতা নুসাইিররা বাংলােদেশ েনই। িক� বাংলােদেশ একিট বয্াপকভােব অজনি�য় সরকার 

আেছ যারা সরাসির ভারত �ারা সমিথর্ত এবং েয সরকােরর অধীেন সিচবালেয় এবং আইন 

শৃ�লা রক্ষাকারী বািহনীেত বয্াপকভােব মুশিরকেদর অনু�েবশ ঘেটেছ। আর বতর্মােন 

িবচারিবভােগর �ধান এক মুশিরক। সবেচেয় গুরু�পূণর্ িবষয় হল �শাসেন মুিশরকেদর এই 

বয্াপক �ভাব স�েকর্ জনমেন খারাপ ধারণা ও অসে�াষ রেয়েছ। একই সােথ সরকােরর 

পির�ার ইসলামিবেরাধী একিট ইেমজ আেছ, যা জনগেণর কােছ পির�ার। হািসনার সরকার েয 

ইসলামিবেরাধী জনমেন এ িনেয় সে�হ েনই। িক� িকভােব ইসলােমর িদেক আসেত হেব, 

ইসলাম আনেত হেব এ িনেয় মানুষ এখেনা ওয়ািকবহাল না, একই সােথ আেছ কওিম ভাইেদর 

উপর হািসনার �মাগত অতয্াচােরর এক ধারা, যা শুরু হেয়িছল ৫ েম এবং যার িসলিসলা আমরা 

েদখেত েপেয়িছ িব.বািড়য়ােত। পাশপািশ বা�ােত মি�ের পিব� কুর’আন েপাড়ােনার মেতা ঘটনা 

এবং েসই মালাউনেক পুিলেশর িনরাপ�া েদয়া এই সরকােরর ইসলামিবেরাধী চির�েক আেরা 

পির�ার কের েতােল। এ ধরেণর ঘটনােক যিদ সিঠকভােব বয্বহার করা যায়, তেব তােক 

সুদূর�সারী উে�েশয্ বয্বহার করা যায়। তেব আমরা এ ঘটনািটর েক্ষে� তা করেত বয্থর্ হেয়িছ। 

েমাট কথা বাংলােদেশর জনয্ দীঘর্েময়ািদ েগিরলা যুে�র একমা� উপেযািগ মেডল হল শহর 

েকি�ক যু�, েযমনটা আমরা শােম েদখিছ। আর এরকম একিট দীঘর্েময়াদী েগিরলা যুে� 

সফলভােব চািলেয় যাবার জনয্ �েয়াজন জনসমথর্ন এবং জনস�ৃ�তা। আর জনসমথর্ন তথা 

জনস�ৃ�তা ৈতিরর জনয্ িশ’আ বা আহেমিদয়য্া িকংবা িমশনাির এবং এনিজওেদর টােগর্ট করা 

বাংলােদেশর জনয্ কাযর্করী হেব না – যিদও এ �েতয্কিট কািফর েগা�ীই ইসলােমর শ�। একিট 

�বল অজনি�য় শাসক যিদ সরাসির মুসিলম জনগেণর িবরুে� যুে� িল� হয় এবং েযেকান মূেলয্ 

ক্ষমতা আঁকেড় থাকার িস�া� েনয় - েসেক্ষে� যিদ শাসক এবং শাসেকর সমথর্ক েগা�ীেক যিদ 

েমৗিলক ভােব আলাদা কের েফলা যায় [অথর্াৎ আওয়ামী িলগ বনাম মুসিলম, আওয়ামী িলগ-

েসকুয্লার বনাম মুসিলম, আওয়ামী-িহ�ু-েসকুয্লার বনাম মুসিলম] তেব েসেক্ষে� শহর িভি�ক 

েগিরলা যু� এমন ভুখে�ও সফল হেত পাের যা েভৗগিলক ভােব েগিরলা যুে�র জনয্ অেতাটা 

উপযু� হয়েতা না। তেব আমােদর মেন রাখেত হেব েয এ যু�টা কািফর/�গুত/ভারত/আওয়ামী 

লীগ বনাম ইসলাম এভােব িচ�ািয়ত করেত হেব। হািসনা-ভারত েসকুয্লার বনাম িজহািদ বা 
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আল-�াইদা বা সালািফ বা েদওবি� এভােব িচ�ািয়ত করেল হেব না। এর উ�ম �মাণ হল 

শাহবাগ বনাম যখন জামাত িছল অথর্াৎ িমিডয়া যখন এভােব িচ�ািয়ত করিছল, তখন শাহবাগ 

িজতিছল। িক� যখন বয্াপারটা শাহবাগ বনাম ইসলােম রূপ িনল, মানুেষর মেন এই ধারণা ৈতির 

হল, তখন িমিডয়ার হাজার �পাগা�া েকান কােজ আসেলা না। অথচ এর আেগ পযর্�, অথর্াৎ 

যখন বয্াপারটা একটা দলেকি�ক অথর্াৎ জামাত বনাম শাহবাগ িছল তেতাক্ষণ িক� তারাই 

িজতিছল। তাই িজহািদেদর কাজ হেব িজহােদর পিরি�িত শুরু আগ পযর্� সংঘাতটােক - 

আওয়ামী-নাি�ক-েসকুয্লার-ভারত-�ুেসডার েজাট বনাম ইসলাম - এভােব িচ�ািয়ত করা। িক� 

আ�াহর ই�ায় একবার িজহাদ শুরু হেয় েগেল িনয়�ন িনেয় েনয়া। আর এটা �াভািবকভােবই 

ঘটেব। 

কারণ শায়খ উসামার ভাষায় – িজহািদ আে�ালেনর উিচৎ েস শ�েক আ�মণ করা যার কুফর 

সবর্ািধক �কাশয্ (যািহর)। েস শ�েক না যার কুফেরর পিরমাণ সবর্ািধক। 

আগামী পেবর্ ইন শা আ�াহ বাংলােদশ-উপমহােদেশর ে�ক্ষাপট এবং িজহােদর সােথ সাধারণ 

জনেগা�ীেক স�ৃ� করার বয্াপাের িহ�ু িবেরাধীতার ভূিমকা িনেয় আেলাচনা করা হেব। 
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